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  الموارد الطبيعية :اوال : 

 
مثل مصادر المياه والتربة  فى تكوينها اهلل لإلنسان دون جهد من جانبهالموارد التى منحها هى 

 .والهواء والنبات الطبيعى والحيوان البرى والثروة المعدنية 

 

  

 

 

 

 ة خاصة مثل املوارد امهي لكل مورد من   :  امهية املوارد الطبيعية 

1 

2  

3  

4  

5 

 

 التلوث :  تغريات ىف بعض املوارد الطبيعية فتصبح غري صاحلة لالستخدام .عرف  

 نواع الموارد أ

 الوحدة االولى
 يعية فى مصر الموارد الطب
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 مب تفسر : قيام الزراعة ىف الوادى والدلتا ؟

 

   : البشرية: الموارد  ثانيا
 

 بإنتاجها اإلنسان إلشباع حاجاته مثل المنتجات الزراعية والمنتجات الصناعية هى الموارد التى يقوم 

 امثلة :

  السياحة و  الزراعة وانتاج الغذاء -

  النشاط الصناعى يتطلب
وجود مصادر طاقة مثل 

 .البترول 
 سوء استخدام الموارد يعرضها للتلوث واالهدار 

   للنشاط البشرى فى مجال الصناعةنمو المدن وتزايد وسائل المواصالت نتيجة 
 مب تفسر : ميارس االنسان العديد من االنشطة االقتصادية ؟  

 بهدف تحويل الموارد الطبيعية الى اشكال جديدة من المنتجات التىتصلح الشباع حاجات  االنسان  -
 

 اكمل العبارات االتية  س:
 مصادر المياه العذبة فى مصر ..........................اهم  -1

 من امثلة الموارد ............................السياحة  -2

 الزراعة فى الوادى والدلتا بسبب .....................و...............................قامت  -3

 البيئة نوعين من الموارد هما .................................و ..................................تضم  -4

 سوء استخدام الموارد الى .........................................يؤدى  -5

 : بم تفسر س 
 الموارد الطبيعية بهذا االسم تسمية  -1

 الغابات فى مصر ندرة  -2

 المدن وتزايد وسائل المواصالت ؟ نمو  -3

 الزرراعة فى الوادى والدلتا م قيا -4

 عرف ما يلى س 
 البشرية  الموارد-2                                 الطبيعية الموارد   -1

 لواجب املزنىلا
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  لوجود انهار وبحيرات وبحار؟  تتنوع موارد املياه ىف مصر

 

 رد املائية : أنواع املوا

  أوال المياه العذبة

 تضم 
 نهر النيل بفرعيه والترع المتفرع منه -

 البحيرات العذبة مثل بحيرة ناصر  -

 المياه الجوفية مثل االبار والعيون فى واحات الصحراء الغربية مثل واحة سيوة والفرافرة -

 االمطار الشتوية على الساحل الشمالى لمصر  -

 االمهية
 واألغراض المنزليةمصدر رئيسى للشرب  -1
 تساعد على قيام الزراعة.    -2

  تستخدم فى إنتاج الطاقة الكهرومائية كما فى السد   -3
 مصدر هام للثروة السمكية .  -4

 . تعتبر طرق نقل هامة ورخيصة -5

 مب تفسر 

  مصدر مهم لتوليد الكهرباء/     حمى مصر من الجفاف والفيضان :   امهية السد العاىل -1

 .  بسبب اعتمادها على المياه الجوفية    سيوةواحة قيام الزراعة ىف   -2

املوارد  املائية فى مصر 

املياه املاحلة 

البحريات 
املاحلة 

املياه 
اجلوفية 

البحر 
االمحر 

البحر 
املتوسط 

املياه العذبة 

االمطار  املياه 
اجلوفية 

البحريات 
العذبة 

نهر 
النيل 

 الموارد المائية وتنميتها 

الدرس 

  االول 



  االبتدائى              الفصل الدراسى االول  الخامسفى الدراسات االجتماعية  للصف  

4 

 . العتمادها على األمطار الشتوية فى الزراعة    مصرقيام الزراعة  مشال  -3

 ثانيا المياه المالحة

 -: تضم
 البحر االحمر والمتوسط  

 بحيرات مصر الشمالية وبحيرة قارون بالفيوم  

 المياه الجوفية المالحة  

 االمهية
 العديد من األمالح المهمة مثل ملح الطعام .     نستخرج منها -1

 مصدر رئيسى إلنتاج األسماك فى مصر .  -2

 وسيلة للنقل البحرى  -3

 نستخرج من قاع البحار البترول والغاز الطبيعى . -4

 

 يستخدم نهر النيل كطريق للنقل المائى الداخلى وهو ارخص انواع النقل 
 حقول البحرية بخليج السويس الستخراج البترولحقل بالعيم البحرى واحدا من أكبر ال . 

  عن مستوى ضفتى النهر فى موسم معين زيادة منسوب الماء : الفيضان  

 ما يضر باالنشطة البشرية وخاصة الزراعة والرعى بندرة االمطار : اجلفاف 

 ة .تصريف مياه الصرف الزراعى الملوثة بالمبيدات واألسمد -1
 إلقاء مخلفات الصرف الصحى فى مياه األنهار والبحار . -2
 إلقاء مخلفات السفن فى مياه النهر او البحر  . -3
 تسرب زيوت البترول من ناقالت البترول فى مياه البحار . -4

 معالجة مخلفات الصرف الصحى ومياه الصرف الزراعى . -1
 ادة حمالت التوعية بأهمية ترشيد استهالك المياه  .زي -3 
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 أكتب المفهوم أو المصطلح الدل على كل عبارة مما يأتى :: 

  حدوث تغيرات لبعض الموارد الطبيعية فتصبح غير نظيفة  -1
 ما يقوم به اإلنسان من أنشطة متنوعة مثل الزراعة أو الصناعة أو التعليم . -2
 حالة مناخية تندر فيها األمطار . -3
 كل الموارد التى منحها اهلل اإلنسان دون جهد من جانبه فى تكوينها . -4

 : أكمل العبارات بالكلمات المناسبة :
 صادر المياه العذبة فى مصر .أحد أهم م ----------يعتبر  -1
 ----------المصدر الرئيسى للمياه فى الصحراء الغربية  -2
 ----------يقتصر وجود األمطار الشتوية فى مصر على الساحل  -3

 المصدر الرئيسى لمياه الشرب فى ...................... -4

 اختر االجابة الصحيحة مما بين القوسين 
 سيناء ( –ية الغرب –المياه الجوفية توجد فى واحات الصحراء ........) الشرقية  -1

 التصحر ( –التلوث  –حمى السد العالى مصر من خطر ..............) الفقر  -2

 صواب او خطا 
 عتمادا على المياه الجوفية )     ( تقوم الزراعة شمال مصر ا -1

 من مصادر المياه المالحة فى مصر بحيرة قارون )      ( -2

 الجفاف زيادة منسوب المياه فى النهر )        ( -3

 )             ( يستخرج الملح من المياه العذبة  -4

  بم تفسر :
 .................................................................بهذا االسم . تسمية الموارد الطبيعية -1
 .................................................................. أهمية المياه العذبة فى مصر . -2

 .................................................................. تلوث نهر النيل فى مصر . -3
 .................................................................. المياه المالحة فى مصر . همية ا -4
 ..................................................................عدم توافر غابات طبيعية فى مصر .          -5

 ما النتائج المترتبة على 
 ..................................................................والمدن فى المياه القاء مخلفات الصناعة  -1

 ..................................................................انشاء السد العالى  -2

 ماذا يحدث اذا 
 ..................................................................اء السد العالى لم يتم بن -1

 ..................................................................لم تسقط االمطار على السواحل الشمالية  -2
 
 

 لواجب املزنىلا
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 المعادن : 

 مواد طبيعية صلبة تستخرج من باطن األرض وقد تكون قريبة أو بعيدة عن سطح األرض .

 تختلف أهمية المعادن حسب :

  استخدامها وتوزيعها وكمية وجودها . 
 : فى مصرالموارد المعدنية اهم 

 الذهب [. -المنجنيز  -الفوسفات  -] الحديد  
 أماكن تواجده فى مصر االهمية 

 الحديد : 
 

 هو أساس الصناعات الحديثة  -1
يدخل فى صناعة قضبان السكك  -2

 الحديدية  والسيارات واآلالت . 

   بالصحراء الغربية : الواحات البحرية 
 

 الفوسفات
 

صناعة األسمدة الزراعية والمبيدات  -1
 شرية. الح

 يصدر للخارج بكميات كبيرة   - -2

الوادى الجديد ) أبوطرطور (. هضبة  -1
 بالصحراء الغربية

 السباعية بمحافظة أسوان  .  -2  
 يستخرج من أم بجمة بشبه جزيرة سيناء يدخل فى صناعة الحديد والصلب المنجنيز

يستخدم في صنع الحلى ويدخل فى  الذهب
 بعض أنواع األدوية.

راء الشرقية فى جبال البحر األحمر ) فى الصح
 منجم السكرى (.

  الموارد المعدنية وتنميتها 
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 أكثر المعادن انتشارا فى مصر والذهب أغالها ثمنا . الفوسفات 
 الواحات البحرية .يعتمد مصنع حلوان للحديد والصلب على حديد  
 . مصنع أبوزعبلتعتمد الزراعة فى مصر على سماد السوبر فوسفات الذى ينتجه  
 منجما قديما فى الصحراء الشرقية90بدليل وجود  المصريينب عن الذهب قدماء أول من نق 

 م2010بالبحر األحمر عام  لسكرىتم استخراج خامات من معدن الذهب من منجم ا 

 تشجيع المستثمرين على البحث والتنقيب عن المعادن  -1
 لمعادن فى الصناعة مثل البالستيك البحث عن بدائل الستخدام ا -2
 استخدام الوسائل التكنولوجية فى البحث والتنقيب عن المعادن . -3
 

 

 ( اكمل العبارات االتية  1) س 

 يعتبر ..............................  أساس الصناعات الحديثة الثقيلة. (1

 ................. . ...................... بمدينةمن أشهر مصانع الحديد والصلب  (2

  من الموارد المعدنية ................................ ، ........................... ،  (3

 أغالها ثمنا . و..............أكثر المعادن انتشارا فى مصر  ..................... (4
 . ..................يعتمد مصنع حلوان للحديد والصلب على حديد  (5

 × ( : ( أو عالمة )  ( ضع عالمة )  2) س  

 ( )     النحاس هو أساس الصناعات الثقيلة. (1
 ( )  استخدم القدماء المصريين الذهب في التزيين. (2

 ( )    يدخل المنجنيز في صناعة الصلب.  (3

 ( )        يستخدم الفوسفات في صناعة المبيدات الحشرية. (4

 ......................................................... : ............ ( عرف المعادن 3) س 

 ( علل لما يأتي ) اذكر السبب ( :  4)  س  

 ...........................................................الحديد أهمية  -1

 أهمية الفوسفات  في مصر............................................................. -2
 .............................................................اهمية الذهب  -3
 .............................................................اهمية المنجنيز  -4

 ......................................................................................... جهود الدولة لتنمية الثروة المعدنية وضح 
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 تحتل الطاقة اهمية كبيرة فى حياة االنسان
 الطاقة :

 

أو قوة الرياح أو تساقط المياه أو    ضغط  كل ما ينتج عن احتراق الوقود أو حرارة الشمس  
 األمواج

  تنقسم إىل  - 

 مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعى والكهرباء الحرارية  مصادر طاقة غري متجددة 

  مثل الشمس والرياح واألمواج والكهرباء المائية . مصادر طاقة متجددة 

 

 أوال مصادر الطاقة غير المتجددة : 

 ك اإلنسان لها وال يمكن تعويضها () تنفذ باستهال

 الفحم : -1

 توزيعه : 

  امهيته : 

 الفحم قليل األمهية االقتصادية عن البترول والغاز الطبيعى لألسباب اآلتية :  مب تفسر : 

 ألنه يخرج غاز ثانى أكسيد الكربون بكميات كبيرة . يلوث البيئة عند احتراقه 
 البترول :   -2

  

 : أمهيته  

  

 

  

  مصادر الطاقة وتنميتها 
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 تاجه :مناطق إن 

-   

-  

 عملية يتم فيها فصل مكونات البترول عن الزيت األصلى . :تكرير البترول 
 

 الغاز الطبيعى : -3
 يوجد فى مصر فى حقول مستقلة أو حقول مصاحبة إلنتاج البترول 

 ( ٪21) بيةالغر والصحراء(٪56ويستخرج من منطقة البحر المتوسط )
 ( . ٪14) أخرى ومناطق( ٪1) وسيناء( ٪8وخليج السويس )

  أمهيته :

 يستخدم فى األغراض المنزلية . -1
 يستخدم كوقود لبعض وسائل المواصالت . -2
 يستخدم فى توليد الكهرباء الحرارية . -3

 خلى بالك 
 صر .حقل أبو ماضى فى شمال الدلتا أحد الحقول الرئيسية إلنتاج الغاز الطبيعى فى م 
م وتنقسم 1930بدأ استخدام الكهرباء فى مصر أوائل القرن العشرين واستخدمت فى الصناعة عام  

 إلى كهرباء حرارية وكهرباء مائية .
 

: الكهرباء الحرارية 
 ) 

 ددة : ثانيا مصادر الطاقة المتج 
 ) ال تنفذ باستهالك اإلنسان لها (

 الطاقة الشمسية : -1

 تستخدم فى األغراض المنزلية مثل تسخين المياه من السخانات الشمسية .  
 الرياح : -2

 فى السويس يتم توليد الكهرباء من الرياح كما فى محطة الزعفرانة
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  :  المياه   -3
 اء  مصر السدود والقناطر لتوليد الكهرب مكن أن تستغلي 
 اولى الدول العربية انتاجا للكهرباء المائيةمصر  

 : أمثلتها 
 محطة كهرباء السد العالى -1
 محطة كهرباء خزان أسوان  -2
 محطة كهرباء قناطر إسنا.  -3
  نجع حمادى محطة كهرباء  -4

 الحظ ان
 تنقسم قناطر إسنا إلى قنطرتين هما  

 والقنطرة الحديثة ويتم توليد الكهرباء منها حاليا .  القنطرة القديمة 

 صرمم وهو أعظم مشروع هندسى فى 1970افتتح عام م و1960بدأ بناء السد العالى عام  

 الطاقة الكهرومائية : -4

 هى الكهرباء المائية المولدة من السدود والقناطر والخزانات. 

 نظيفة غير ملوثة للبيئة  مميزات الطاقة املتجددة 

 ة خمة ووستئل تكنولوجية متقدمضأنها تحتاج لرءوس أموال  أهم مشاكلها 

حيث تمتاز مصر بسطوع الشمس  ؟يفة ودائمة الطاقة الشمسية ىف مصر طاقة نظمب تفسر 
 طوال العام .

 جهود الدولة لتنمية الطاقة 
 االهتمام بالبحث العلمى فى مجال استخدام الطاقة المتجددة . -1
 تشجيع المستثمرين على البحث والتنقيب عن آبار البترول . -2
 ترشيد استهالك الطاقة . -3
 
 

 أكمل ما يأتي : 

 طاقة ..................... وطاقة .............................  من أنواع الطاقة (1

 ......................... أكثر مصادر الطاقة الغير متجددة تلويثا للبيئة هو  (2
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 من أمثلة الطاقة المتجددة ..............و.............. و..............................  (3

 ...................... أكثر المناطق إنتاجا للبترول في مصر.  تعتبر منطقة ... (4

 حقل ابو ماضى من اهم حقول انتاج ..................... (5

 يوجد الفحم فى مصر فى منطقة .................... (6

 1960عام  بدا بناء .................... (7

 يتم توليد ....................... من الشمس والرياح  (8

 لبنزين والصسوالر من مشتقات ........................ا (9

 من محطات الطاقة الكهرومائية .......................... (10

 × ( : ( أو عالمة )  ضع عالمة ) 

 ( )   الطاقة الشمسية طاقة متجددة. (1
 (      ) حم والغاز الطبيعي كمصدر للطاقة.البترول أقل أهمية من الف (2

 ( )                     الطبيعي من مشتقات البترول. الغاز  (3

 ( )  الفحم والبترول والشمس من مصادر الطاقة المتجددة  (4

 ( )يوجد الفحم بكميات كبيرة في شبه جزيرة سيناء في جبل المغارة  (5

 ( )     الغاز الطبيعي من مكونات البترول  (6

 ( )  ويساكثر المناطق انتاجا للبترول في مصر هو خليج الس (7

 ( )   يتم توليد الكهرباء الحرارية من السد العالي وقناطر اسنا (8

 بم تفسر 
 ؟ .......................................................................... اهمية البترول  -1

 ..........................................................................اهمية الغاز  -2

 ؟.........................................الفحم اقل فى االهمية االقتصادية من البترول والغاز  -3

 ؟ ....................................................اهمية السدود والقناطر فى توليد الكهرباء  -4

 ..........................................................................اهمية الطاقة الشمسية  -5

 الطاقة المتجددة عدة مشكالت ؟ .........................................................تواجه  -6

 اكتب ما تشير اليه العبارات 
 يتم توليدها من السدود والقناطر كهرباء  -1

 تشمل طاقة الرياح والشمس والمياه -2

 عملية يتم فيها فصل مكونات البترول عن الزيت االصلى -3

 الطاقة التى تنفذ نتيجة استخدام االنسان لها  -4
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 النشاط االقتصادى :  
 سان الموارد المتاحة لسد احتياجاته من غذاء وملبس ومسكن مدى استثمار االن

 خصائص النشاط االقتصادى فى مصر 
 سياحة (  –صيد  –تجارة  –نقل  –صناعة  –تنوع النشاط االقتصادى )زراعة  -

 أوال اإلنتاج الزراعي :  
 مساحة من٪ 4مساحة األراضى الزراعية قليلة بالنسبة لمساحة مصر وتمثل نحو  -

 .  فدان مليون 8.5 حوالى أى مصر
 اهمية الزراعة فى مصر 

 .  مصر فى العمل قوة إجمالى من ٪28( يعمل بالزراعة حوالى 1
 .  مصر فى السلعية الصادرات جملة من ٪20( تساهم الزراعة بحوالى2

 ( تساعد على زيادة الدخل القومى عن طريق تصدير الفائض .3
 الصادرات

 االرز   -4  القطن الخام   -3 اطس البط  -2البرتقال     -1
 اهداف التنمية الزراعية 

 ) توسع افقى (         زيادة المساحات المنزرعة  -1

 ) توسع راسى (   زيادة محصولية الفدان . -2
 تحسين مستوى معيشة الفالح . -3

دولة ،   28هو اتحاد سياسى واقتصادى للدول األوربية يضم :  االتحاد األوربى
 . الزراعية مصر صادرات من ٪42ورد نحو ويست

 والسمكى والرعوىاالنتاج الزراعى 

 الوحدة  الثانية 
 االنشطة االقتصادية فى مصر 
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 مفاهيم 
 .  زيادة اإلنتاج الزراعى عن طريق التوسع األفقى والرأسى : التنمية الزراعية 

  زيادة مساحة األراضى الزراعية عن طريق استصالح المزيد من منها . : التوسع األفقى 

 ة فى الزراعة . زيادة إنتاج الفدان باستخدام الوسائل العلمي : التوسع الرأسى 

 أهم المشروعات الزراعية :
 مشروع توشكى :

قناة يتم تزويدها بالمياه من بحيرة ناصر لرى االراضى جنوب منخفض الخارجة بالوادى  
 الجديد لزراعتها على مراحل 

 يتم زراعة تلك االراضى بالنباتات الطبية ونباتات الزينة وغيرها من المحاصيل  
 :  مشروع ترعة السالم:

 إلى شمال سيناء لزراعة األراضى.  دمياطتوصل المياه من فرع 

 مشروع شرق العوينات : 

تعتمد الزراعة فيه على المياه الجوفية 
ألف فدان  255، ويتم استصالح  حوالى 

ويزرع فيه قمح وشعير وفاكهة 
 ونباتات طبية 

 مشروع الفرافرة : 
مليون فدان  1.5يهدف الى استصالح 

 فرة بالصحراء الغربية فى واحة الفرا
 
 
 

 ثانيا اإلنتاج السمكي 
 

  2013مليون طن عام  1.5االسماك مصدر للغذاء البروتينى  بلغ انتاج مصر حوالى 
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 اسباب  نقص االنتاج السمكى فى مصر  
 البحار والبحيرات.                مياه ( تلوث 1

تجفيف البحيرات بهدف التوسع 
 العمرانى 

م الوسائل البدائية ( استخدا3
 للصيد. 

 صعوبة الصيد فى البحر األحمر( 4
  لكثرة الشعب المرجانية 

  قلة راس المال ( 5  
 

 اهداف تنمية الثروة السمكية
 ( تقليل ما تستورده مصر من اللحوم واألسماك. 1
 ( زيادة دخل الصيادين ورفع مستوى معيشتهم . 2
 يرات ونهر النيل والمزارع السمكية . ( زيادة إنتاج السمك من البحار والبح3

      
 تتعرض البحيرات الطبيعية فى مصر للتلوث والردم للبناء عليها -

 ثالثا اإلنتاج الرعوى:
 فى مصر ) فسر (  المراعى نادرة ومنخفضة القيمة االقتصادية 

 بسبب المناخ الجاف وشبه الجاف  
 برسيم والمحاصيل األخرى . تقتصر تربية الحيوان فى المزارع على ال 
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 تستخدم الحيوانات للمساعدة فى اعمال الزراعة وانتاج االلبان واللحوم  

يقتصر وجود المراعى الطبيعية فى مصر على شمال سيناء والساحل الشمالى  -
 والواحات

 ماعز حيواناتها : االبل واالغنام والمن  -

 مب تفسر 

 نقص االنتاج وزيادة االستهالك تستورد مصر اللحوم من اخلارج ؟ -1

 ار العا م تلواا ؟ البحر املتوسط اكثر حب -2

 كثرة المدن التى تصرف مخلفاتها به والسفن العمالقة التى ترمى مخلفاتها فيه
  

 × ( : ( أو عالمة )  ضع عالمة )  

 ( )   وجود المراعى على شمال سيناء فقط قتصر ي .1
 ( )   مصر من اللحوم يكفى حاجة السكان نتاج ا .2

 ( )              من جملة الصادرات  % 20الزراعة ب سهم ت .3

 ( )    األرز يحتل المركز الثاني في صادرات مصر . .4

 ( )   مشروع شرق العوينات على مياه النيل عتمد ي .5

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين : 

 يرة البرلس (.بح – ناصر بحيرة –) البحر المتوسط  ................ من مصايد المياه العذبة .1

 ( من الصادرات. % ٥٢ - % ٣٢ - % ٤٢)  ................االتحاد األوربي يستورد من مصر حوالي .2

 . الزراعية مصر صادرات من(  الثالث – الثاني –) األول .............تحتل البطاطس المركز  .3

 9الغربية  ءالصحرا –الشرقية الصحراء  –سيناء  )اه النيل الى ...........مي ترعة السالم صل ت .4

 –توشكى  –)الفرافرة ت الدولة مشروع ................اراضى شمال سيناء اقامالستصالح  .5
 السالم (ترعة  –العوينات شرق 

 بم تفسر ؟

 نقص االنتاج السمكى فى مصر .  .1

 ندرة  ) قلة  ( المراعي الطبيعية في مصر.  .2

 الزراعة فى مصر  اهمية .3

 البحر االحمر  الصيد فى عوبة ص .4

 ع الفرافرة الدولة مشرواقامت  .5
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  عرف ما يأتي :

 .................................................................................................. التوسع األفقي : -1
 .................................................................................................. توسع الرأسي :ال -2
 .................................................................................................. :لنشاط االقتصادى ا -3

 اكمل  العبارات االتية  
 الصادرات   يحتل محصول ............................... المركز الرابع فى -1

 تمد .........................مياه النيل الى شمال سيناء  -2

 ...................اكثر بحار العالم تلوثا يعتبر البحر .... -3

 تخرج ترعة السالم من فرع  .................... -4

 االسماك مصدر للغذاء ................... -5

 يتم تزويد مشروع توشكى بالمياه  من بحيرة .............. -6

 ......................لوجود الشعب المرجانية   يقل انتاج االسماك فى -7

 

 

 

 

 

 

 

 الصناعة 

 إجراء تحويالت على الموارد بما يجعلها أقدر على إشباع حاجات اإلنسان .  
 ؟ ج( للحاق بركب التقدم والنهضة االقتصادية  بم تفسر:    تهتم مصر بالصناعة

 

 مقومات االنتاج الصناعى ىف مصر 
 ( وفرة المواد الخام .                              1
 لطاقة مثل البترول والغاز الطبيعى .   ( وفرة مصادر ا2
 .          ( وفرة األيدى العاملة 3
 ( وفرة رأس المال المحلى واألجنبى .           4

 الصناعــــــــــــــــة

 الدرس 

 الثانى  
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 ( وفرة وسائل النقل والطرق .                              5
 ( وفرة األسواق الداخلية والخارجية .6

 

 اجية وصناعات تحويلية .إلى صناعات استخر تنقسم الصناعة احلديثة 

 كالتعدين واستخراج البترول .   المناجم استخراج المواد الخام من  :صناعة استخراجية  -1

 مثل تحويل المواد الخام إلى صناعات متنوعة باستخدام اآلالت. :  صناعة حتويلية -2
األثاث .     -3.    الحديد والصلب () االلومنيوم وصناعة المعادن األساسية  -2ج .             يالغزل والنس -1
الصناعات  -7الصناعات الكيميائية .         -6المشروبات .                       -5األغذية المحفوظة          -4

 ) السيارات (التعدينية . 

 امهية الصناعة
 .  مصر فى العاملة األيدى من ٪ 12اقل من يعمل بالصناعة  .1
   م2007 عام المصرى االقتصاد من ٪17.2بحوالى  تساهم الصناعة .2

 النمو الصناعى يوفر الكثير من فرص العمل للقضاء على البطالة.  .3

 تعمل رفع دخل الفرد مما يؤدى إلى رفع مستوى المعيشة . .4
 تساهم فى تلبية حاجات السكان ورفع قيمة الصادرات  .5

 

1920 

 

 

 

 

 

 الصناعة والبيئة  
 تلوث الهواء وتلوث الماء 

 هى التى تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة :  
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 أكمل ما يأتي :  
 نواع المواد الخام ................... و .................. و...................................  أ .1

 ....................وتلوث ....................... . من أضرار الصناعة في مصر تلوث ....  .2

 يتم نقل المواد الخام من .................................... إلى مناطق تصنيعها.  .3

 تساعد الصناعة في نمو ........................................... .  .4

 صناعة الغزل والنسيج من الصناعات ............. .5

 عة الغزل والنسيج على يد ..........................بدات صنا .6

 تعتمد صناعة الغزل والنسيج على  خام ........................................ .7

 من المقومات الطبيعية لقيام الزراعة ............ .8

 × ( : ( أو عالمة )  ضع عالمة ) 

 ( )    تنقسم الصناعات الحديثة إلى نوعين. .1
  )         (  الصناعات المصرية صناعة الغزل والنسيج.      من أهم  .2

 ( )            م. 1920أسس طلعت حرب بنك مصر عام  .3

 ( )   محمد علي بدأت على يده صناعة الحديد والصلب . .4

 ما تشير اليه العبارات كتب ا

 المادة الخام الى منتجات لسد حاجة السكان حويل ت .1

 المادة الخام من المناجم استخراج  .2

 بدات فى مصر وتطورت على يد محمد على صناعة  .3

 اهم مراكزها القاهرة ودمياطصناعة  .4

 بم تفسر؟ 
 مصر يام الصناعة فى ق .1

 أهمية الصناعة في مصر. .2

 ارتباط التلوث البيئى بالصناعة  .3

 النتائج المترتبة على ما 

 النمو الصناعى زيادة  -1

 ى الصناعة االسواق وراس المال فتوافر  -2
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 أوال النقل :

   مفاهيم 

االنتقال من مكان آلخر بواسطة وسائل النقل المائية والبرية  : نقل ومواصالت 
 .  والجوية  ويستخدم لنقل األفراد والسلع

 ون انتقال عبر الهاتف واإلنترنتاتصال األفراد د : اتصاالت

 أسباب وفرة املواصالت يف مصر :  
 موقع مصر المتميز بين قارتى أسيا وأفريقيا وعلى مقربة من أوربا .  .1
 لربط سكان الوادى والدلتا . امتداد النيل من الجنوب إلى الشمال  .2

 ال العام .                  اعتدال مناخ مصر طو .3

 . ال يعوق إنشاء الطرق والسكك الحديديةاستواء معظم سطح مصر  .4

تطل مصر على بحرين من أهم بحار العالم هما البحر المتوسط والبحر األحمر ويربط   .5
 بينهما قناة السويس .

 أنواع النقل :   

  أ( النقل الربى 

 السكك الحديدية :  -1
، حيث أنشئ أول  بريطانيا استخداما للسـكك الحديدية بعد  مصر ثانى دول العالم

 كم ليربط القاهرة باإلسكندرية 206م بطول1856خط حديدى عام 

 مترو األنفاق :  -2
)  مترو األنفــاق الذى يربط بين  ثالث مدن  مصر أول دولة عربية وأفريقية تستخدم

 ة الكبرى وهو ما يسمى باقليم القاهر( .  وشبرا القاهرة والجيزة 

 النقل والمواصالت والتجارة 

 الدرس 

 الثالث   
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 الطرق البرية : -3
توجد فى مصر طرق ذات مواصفات دولية مثل طريق القاهرة  إسكندرية وطريق  

مدن تسهم هذه الطرق فى نقل البضائع والركاب وربط ال  الصعيد الصحراوى
 المصرية ببعضها البعض 

 الن ارض الوادى والدلتا؟  تفسر : تسير اغلب الطرق موازية للوادىبم 
   تفعات خالية من المر منبسطة 

 النقل البحرى [        -ب( النقل املائى : ] النقل النهرى  
 ةيستخدم فى نقل البضائع كبيرالنقل المائى هو أرخص أنواع النقل لكنه بطئ لذلك 

 الحجم وثقيلة الوزن
  -: وينقسم الى

 عن طريق القوارب والمراكب الصغيرة ( ):النقل النهرى  -1

 واألسمنت ويستخدم لنقل البضائع مثل الجير والفحم والرمل  

   تعوق السدود والقناطر المالحة النهرية على طول مجرى نهر النيل . 

 ) عن طريق السفن (:  النقل البحرى -2
عن طريق البحر األحمر والمتوسط وقناة السويس وعن طريق موانى  مصر ) عملية 

 تصدير واستيراد السلع المختلفة (

 مب تفسر 

ع فى مواجهة أكثر مناطق العالم ألنه يق اإلسكندرية أكثر مواىن مصرأمهية -1
 تقدما فى أوربا .

 .لتخفيف الضغط على ميناء اإلسكندرية : ميناء دمياط انشاء  -2

ممر مالحي يربط بين البحر األحمر والبحر المتوسط لنقل  بترول  : أمهية قناة السويس -3
 . الخليج والمنتجات األخرى إلى العالم كله

بسبب اقتراب الجبال من ساحل البحر  األمحرتقل أمهية املواىن على ساحل البحر  -4
 ووجود الشعاب المرجانية .
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 ميناء سفاجة على ساحل البحر االحمر توجد  
تعد قناة السويس الجديدة تفريعة موازية للقناة القديمة وهذا يؤدى الى تضاعف  

 عدد السفن واختصار زمن الرحلة وتنشيط التجارة 
 

 النقل اجلوى: -3

نتشار أسرع أنواع النقل ويتميز بالسرعة واال :
 وتخطى المرتفعات والبحار 

  التكاليف وتباعد المطارات ، ارتفاع
 

 التجارة : ثانيا : 

 عملية البيع والشراء وانتقال السلع والخدمات من مكان الخر . :  
 وتنقسم إلى :  

 انتقال السلع والخدمات داخل حدود الدولة.  -1          
 انتقال السلع والخدمات  خارج حدود الدولة .  -3

  

 

 نقل المواد الخام من مناطق إنتاجها إلى مناطق تصنيعها .   -1           

 نقل المنتجات من أماكن التصنيع إلى أماكن االستهالك. -2           
 لنقل ومد الطرق والدعاية للمنتجات.تعمل مصر على تنمية التجارة الداخلية عن طريق ا -

 

 تصدير الفائض من المنتجات إلى الدول األخرى .      -1
 توفير النقد األجنبى .  -2

 توفير الكثير من فرص العمل عن طريق التصدير .         -3
 استيراد المواد التى يحتاجها السكان وال تصنع محليا .  -4

 

 تحسين طرق النقل والمواصالت.    -1
 تحسين الصناعة والمنتجات المصرية .  -2
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 الدعاية الكافية للمنتجات المصرية.       -3

 عقد االتفاقيات مع الدول األخرى.      -4

 المشاركة فى عضوية التجمعات االقتصادية مثل تجمع الكوميسا .   -5

 

مفاهيم 

اتحاد اقتصادى يضم دول شرق وجنوب أفريقيا وعدد الدول به :  يسااحتاد الكوم -
 دولة أفريقية ومنها مصر .  20

 تعتبر الواليات المتحدة األمريكية ثانى أكبر شريك تجارى لمصر بعد االتحاد األوروبى . -
  

 : أكمل العبارات بالكلمات المناسبة :

             -------------و   -------------يشمل النقل البرى  -1
 -------------أرخص أنواع النقل  -2
 -------------أكبر بحار العالم تلوثا  -3
 -------------و   -------------يتميز النقل الجوى بـ  -4
      -------------يعوق المالحة النهرية فى مصر  -5
 أهم موانى مصر على البحر المتوسط .  -------------يعتبر ميناء  -6
  -------------موانىء الموجودة على البحر تقل أهمية ال -7
 -------------و  -------------مصر ذات موقع متميز بين قارتى  -8
 -------------صر ثانى  دولة فى العالم استخداما للسكك الحديدية بعد م -9

 -------------و  -------------أنشىء أول خط  سكة  حديد فى مصر للربط بين مديتى  -10
 لتخفيف الضغط عن ميناء اإلسكندرية . -------------اء تم إنشاء مين -11
 ثانى أكبر شريك تجارى  -------------أهم شريك تجارى لمصر ويعتبر --------يعتبر -12

 بم تفسر  2س 

 أسباب وفرة المواصالت في مصر :  -1

 .  اإلسكندرية أكثر موانى مصرأهمية  -2
  انشاء  ميناء دمياط :  -3
  أهمية قناة السويس :  -4
 .  تقل أهمية الموانى على ساحل البحر األحمر  -5

 لواجب المنزلى ا
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 اهمية النقل الجوى  -6

 يعوق النقل الجوى بعض المعوقات  -7

 

 اكتب ما تشير اليه العبارات 

 اتحاد اقتصادى يضم دول شرق وجنوب شرق  افريقيا  ............................ -1

 ..........من اهم الموانئ المصريةويقع فى مواجهة قارة اوروبا ...... -2

 اتصال االفراد دون انتقال .......... -3

 نقل يتم عن طريق المياه وهو ارخص انواع النقل ...................... -4

 تجارة تتم بين الدول المتجاورة ................. -5

 وسيلة مواصالت تربط بين اقليم القاهرة الكبرى ........................ -6

 
 خريطة وضح مدلول االرقام امامك 

 ...............بحيرة  -1

 ..............مشروع  -2

 ...................البحر. -3

 ..............بحيرة  -4
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  العصر البطلمى

 ىف مصر  خلفاء اإلسكندر األكربهو عصر 

نصيب بطليموس األول   فبعد وفاته قسمت مملكته على قواده فكانت مصر من
 والبطالمة نسبة إلى اسمه .

 اشهر حكام البطالمة  
 ( ق م  285 – 323)  بطليموس األول : 

 ولقب بسوتير ) المنقذ (  االول  هو بطليموس  
 واده وشارك معه فى معظم حروبه كان صديقا لإلسكندروأشهر ق 
 بم تفسر  كان يرغب فى حكم مصر  

ألن لها ثروة عظيمة وتاريخ مجيد 
 عاما .38وحكمها 

 اعماله 
واتخذ من مدينة  البطالمةاسس دواة  -1

 عاصمة له ومقر لحكم دولته  االسكندرية
ية دار للبحث العلمى ) جامعـة اإلسـكندر -أنشأ مجمع للبحوث العلمية واألدبية  -2

 قـديما ( وقد تخـرج فيها علماء كثيرون فى مختلف التخصصات .
 وضع نواة لمكتبة اإلسكندرية قديما.   -3
 والصناعة و التجارة اهتم بالزراعة  -4
 .  الصينأنشأ المناحل لتصدير العسل إلى  -5

 أنشأ أول عملة معدنية فى مصر . -6

 شخصيات من العصر البطلمى
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 مفاهيم 

 . بطالمة فى مصراسم ينسب إلى بطليموس األول مؤسس دولة ال بطالمة : 

 دار للعلم يدرس فيها الطالب العديد من التخصصات العلمية واألدبية :جامعة  

 كليوباترا السابعة :  
  تولت الحكم بعد بطليموس الثانى عشر  
تحالفت مع القائد الرومانى ) أنطونيوس ( ضد القائد  

 الرومانى ) أكتافيوس ( . 
قعة ) أكتيوم نجــح أكتــافيوس فى هـزيـمـتهما فى مو 

 ق.م. 31البحرية ( عام 
انتحر انطونيوس بسبب هزيمته وتبعته كليوباترا حتى  

 ال تقع أسيرة فى يد أكتافيوس  
واستولى أكتافيوس على مصر وأصبحت والية رومانية وانتهت دولة البطالمة  

 . فى مصر

 اآلثار والفنون فى عهد البطالمة   
 كالبشة وبيت الوالى ودندرة ووادى السبوع .من أبرز اآلثار فى النوبة معابد  -
 

 
 

 اسباب سقوط دولة البطالمة 
 ضعف الملوك بعد بطليموس الثالث.  -1
 ثورات الشعب المصرى ضد حكم البطالمة.  -2
 كثرة النزاع بين أفراد األسرة الحاكمة منذ عهد بطليموس السادس. -3

 ى عهد كليوباترا السابعة.زيادة نفوذ روما وتدخلها فى أحوال مصر خاصة ف -4
 : بناء مرتفع يتكون من عدة طوابق ويستخدم فى إرشاد السفن . المنارة

معبد فيلة  معبد ادفو  معبد دندرة  معبد دير املدينة  منارة االسكندرية 
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 اكمل ماياتى 

 كانت عاصمة مصر في عهد بطليموس األول .......................... .   -1

 كانت .............اخر الملوك البطالمة فى مصر  -2

 .............ضعف ملوك البطالمة بعد ...............بدأ  -3

 من اثار النوبة المتبقية حتى االن ...................... -4

 انشا بطلميوس المناحل لتصدير العسل الى .................... -5

 معدنية من اعمال الملك ............................اول عملة سك  -6

 .............. عاصمة له بطلميوس االول مدينة ..............اتخذ  -7

 × ( : ( أو عالمة )  ضع عالمة ) -

 ( )                          آخر ملوك دولة البطالمة كليوباترا السابعة. -1
 ( )  د عهد بطليموس األول مباشرة.      ضعفت دولة البطالمة بع -2

 ( )      البطالمة هم خلفاء االسكندر فى مصر -3

 ( )       سك بطلميوس اول عملة معدنية -4

 ( )   اصبحت مصر والية رومانية بعد موقعة اكتيوم البحرية -5

 ( )       منارة االسكندرية من االثار القبطية -6

 ( )      كان انطونيوس من اشهر قادة االسكندر -7

 ( )    د بطلميوس الثالثبدا ضعف الدولة البطلمية بع -8

 بم تفسر 

 رغبة بطلميوس فى السيطرة على مصر  -1

 انشا  بطمليوس المناحل  -2

 سقوط دولة البطالمة  -3

 انتحار انطونيوس وكلوياترا  -4

 عرف ما يلى 

 المنارة     البطالمة      الجامعة 
 على صحة  العبارات االتيه برهن 

 بطلميوس بالعلم اهتم  -1

 

 لواجب املزنىلا
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 مقدمة 
رة التى ضعفت فيها دولة البطالمة فى مصر بدات االمبراطورية فى الفت 

 لرمانية فى الظهور ا
 على معظم انحاء البحر المتوسط ولم يبق امامهم سوى مصر روما سيطرت  
ق م بعد هزيمة الملكة كليوباترا اخر ملوك  31تمكنوا من السيطرة عليها عام  

 31نطونيوس وكليوباترا فى موقعة ) أكتيوم البحرية ( عام البطالمة وحليفها ا
 فيوس على مصر وأصبحت والية رومانية.ق.م استولى أكتا 30ق.م  وفى عام 

 ما نتائج موقعة اكتيوم البحرية 

 هزيمة كليوباترا وانطونيوس وانتحارهما  -1
 استولى اكتافيوس على مصر  -2

   أكتافيوس 
  أصبح امبراطورا على مصر بعد وفاة يوليوس قيصر . -1

 احترم عقائد المصريين وقدم القرابين لآللهة المصرية.  -2

تطهير الترع وشئون الرى وإعادة بناء اهتم بالزراعة و -3
 الجسور.

 

 

 ن األول :ياألمبراطور قسطنط 
كان حكمه نقطة تحول فى تاريخ المسيحية حيث أصدر 

 الذى أعلن فيه م  313مرسوم ميالنو عام 
 إلغاء العقوبات المفروضة على من يعتنق المسيحية  

ديانة إلى جانب الديانة الوثنية  المسحية بالعتراف  
  عصر اضطهاد المسيحيةوإنهاء 

 أمالك الكنيسة الـمُصادرة.  قام بإعادة 

 نىشخصيات من العصر الروما

 الدرس 

 الثانى    



  االبتدائى              الفصل الدراسى االول  الخامسفى الدراسات االجتماعية  للصف  

28 

 م  313ما نتائج اصدار قسطنطني : مرسوم ميالنو 

 إلغاء العقوبات المفروضة على من يعتنق المسيحية -1
 رسميةالمسيحية  ديانة باالعتراف  -2
 إنهاء عصر اضطهاد المسيحية  -3
 قام بإعادة أمالك الكنيسة الـمُصادرة -4

 الرومان فى مصر :آثار وفنون 

  حصن بابليون فى عصر اإلمبراطور تراجان  -1
خط الدفاع األول لبوابة مصر الشرقية وقد اختير  كان

ألنه يتوسط بين الوجه البحرى والقبلى موقعه 
وبذلك يسهل على الرومان السيطرة على أية ثورات 

 ضدهم .
أعلى نصب تذكارى فى العالم  : عمود السوارى -2

 .  عهد اإلمبراطور دقلديانوسوأقيم فى 

م وهو مكون من طابقين السفلى  للعبادة 1936اكتشف مصادفة عام    معبد رأس السوداء -3
 للسكن  والعلوى

 المسرح الرومانى  -4
 لالحتفال بأعيادهم الدينية وأعياد اإلمبراطور .أقام الرومان المسارح  

 ة تماثيل االباطرة واالوانى الفخارية والحجرية والمعدني -5

 

 أسباب انهيار الحكم الروماني : 
 حرمان المصريين من الحكم .             -1
 إساءة معاملة أصحاب األرض واعتبروهم طائفة دنيا تخدم الرومان واإلغريق . -2

 االضطهاد الدينى الذى تحول إلى اضطهاد مذهبى .    -3
 فرض ضرائب متعددة على المصريين  -4



  االبتدائى              الفصل الدراسى االول  الخامسفى الدراسات االجتماعية  للصف  

29 

ضد الرومان أهمها ثورة الرعاة فى الدلتا بسب سياسة الرومان   قام المصريون بثورات -
 الظالمة ضد المصريين 

 لى بالك خ
) شحنة  ت باسم كانت مصر ترســـل لإلمبراطورية الرومانية شحنة سنوية من القمح عرف

 القمح السعيد (
 مب تفسر 

  بسبب سياسة الرومان الظالمة  اورة الرعاة والفالحني ىف الدلتا -1

إساءة معاملة أصحاب  /حرمان المصريين من الحكم . ؟ يار احلكم الروماىن ىف مصراهن -2
 األرض 

 فرض ضرائب متعددة على المصريين  -االضطهاد الدينى 

   ؟ لالحتفال باعيادهم الدينية واعياد االمبراطور اقام الرومان املسارح -3

  صر الشرقيةليكون خط الدفاع األول لبوابة م؟  اقام الرومان حصن بابليون
 أكمل ما يأتي : 

 ق.م بعد موقعة ................ 31أصبحت مصر والية رومانية عام -1

 جبانة كوم الشقافة خليط من الفن ................. والفن ........................... .  -2

 يضم رواق عمود السواري ..................... عمود تشبه....................  -3

  ......................عن الحكم لإلمبراطور ........................................  تنازل -4

  اطلق على اكتافيوس لقب ............................. -5

 قامت ثورة الرعاة ضد حكم ...................... -6

 احترم االمبراطور ................عقائد المصريين  -7

 سلة الى روما باسم ................................تسمى شحنة القمح  المر -8

 من االثار التى تركها الرومان معبد ................... -9

 صواب او خطا 

 حمل اكتافيوس لقب اغسطس  -1

 ازدهر الفن فى العصر الرومانى  -2

 عمود السوارى من اهم اثار البطالمة  -3

 احترم دقلديانوس عقائد المصريين  -4

 لواجب املنزىل ا
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 ند بالقمح كانت مصر تزود اله -5

 م  313اصدر االمبراطور هادريان مرسوم ميالن  -6

 ما نتائج

 اصدار مرسوم ميالنو -1

 موقعة اكتيوم البحرية  -2

 

 الشكل االتى اكمل 
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 ظهور المسيحية :  

  فى بيت لحم بفلسطين  أغسطس قيصرظهرت المســيحية فى عهد اإلمبراطور الرومانى 

 العائلة المقدسة بمصر: 
 لعائلة المقدسةلدوس نتيجة اضطهاد هيروما 

 قامت برحلة إلى مصر ثم عاد السيد المسيح بعد موت هيرودوس إلى فلسطين  
 تعرض المسيح الضطهاد اليهود والرومان  

 * القديس مرقس : 
منتصف مرقس دخلت المسيحية مصر على يد القديس  

 القرن األول الميالدى
من أوائل من آمنوا بالســيد المســــيح وكان يقيم فى  

مدينــــة القدس ) أورشليم (.وقام بالتبشير فى 
فلسطين وقبرص وبعض جهات آسيا الصغرى ثم اتجه 

 إلى مصر فكان أول من بشر باإلنجيل فى مصر .
 المسيحية فى مصر: انتشار 

تعاليم القديس مرقس فى اإلسكندرية وتأسست فيها مدرسة  انتشرت  
للقضاء عليه لكنه واصل أداء رسالته  للدراسات الدينية مما جعل الرومان يتربصون

 غير مهتم بما يدبرون وبنى أول كنيسة باإلسكندرية وهو أول أسقف لها 
 تجول القديس مرقس فى أنحاء مصر يبشر بتعاليم المسيحية .  

على يد الرومان  القديس مرقص  بدأت المسيحية تنتشر فى مصر حتى استشهد 
 .   م68عام 

 م :284 * اإلمبراطور دقلديانوس

 الحقبة القبطية فى مصر  

 الدرس 

 الثالث    
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 بعصر االضطهاد األكبر أو عصر الشهداء دقلديانوس يعرف عصر بم تفسر 
أصدر مرسوما بهدم الكنائس وإعدام من يتبع التعاليم 

المسيحية وحرق الكتب المقدسة والقبض على األساقفة 
 وتعذيبهم

اتخذت الكنيسة القبطية فى مصر تقويمها بسنة والية 
 ويم القبطى . م وسمى بالتق284هذا االمبراطور 

التخلص من ظلم الرومان 

  والبيزنطيين:
 عندما قدم العرب المسلمون على يد ) عمرو بن العاص( 

 م الذى أنهى على الحكم البيزنطى فى مصر . 641عام 

 اآلثار القبطية في مصر : 

 الكنيسة المعلقة :  -1
ون قباب بين أقدم كنائس مصر القديمة الباقية وهى الكنيسة الوحيدة التى بد

كنائس مصر القديمة كلها وسميت بالمعلقة ألنها اقيمت على أنقاض جدران برجين 
 كبيرين من أبراج أحد الحصون الرومانية .       

 أديرة وادى النطرون : -2
 ترجع للعصور األولى للمسيحية أشهرها دير األنبا بيشوى .  

 دير المحرق :  -3
العذراء وهو أكبر األديرة فى مصر والشرق األوسط . يوجد فى أسيوط وهو دير السيدة 

وما زال يحتفظ بهيكل الكنيسة الصغيرة التى بناها يوسف النجار  ويتميز بروحانيته 
 لطول مقام العائلة المقدسة فيه. 

 

ديانة سماوية نزلت على سيدنا عيسى ودخلت مصر على يد القديس  :المسيحية
 .مرقس
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 أكمل ما يأتي : 

 ناء أول كنيسة بمدينة .................................. في مصر.تم ب -1

 انتشرت المسيحية في القرن ............................. الميالدي.  -2

 أطلق على عصر دقلديانوس عصر ......................................... .  -3

 ... بفلسطين. ولد السيد المسيح في .................................. -4

 تخلصت مصر من الرومان على يد ..................................... عام .....................م. -5

  دخلت المسيحية مصر منتصف القرن ...................... -6

 اقيم دير المحرق بمحافظة .................... -7

 من اديرة وادى النطرون ........................ -8

 جد الكنيسة النعلقة فى محافظة .......................تو -9

 × ( : ( أو عالمة )  ضع عالمة ) 

 ( )    دخلت المسيحية مصر على يد القديس مرقس. -1
 ( )      ولد السيد المسيح في القاهرة. -2

 ( )    رحب الرومان بالمسيحية كديانة جديدة . -3

 ( )     انتشرت المسيحية في القرن األول الميالدي . -4

 ( )  قناة السويس تربط بين البحر األحمر والبحر المتوسط.  -5

 عرف ما يأتي : 

 عصر الشهداء :  -2                        اضطهاد                .1

 بم تفسر ؟  

 عصر دقلديانوس هو عصر الشهداء.  -1

 اقبال المصريين على اعتناق المسيحية  -2

 تسمية الكنيسة المعلقة بهذا االسم  -3

 ما نتائج 

 عائلة المقدسة اضطهاد هيرودوس لل -1

 مجئ القديس مرقص لمصر  -2

 م  641فتح عمرو بن العاص مصر  -3

 الواجب المنزلى 




